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Zitting van het college van burgemeester en schepenen 16 november 2020 
 

Aanwezig Bert Moyaers, Burgemeester 

Mark Vanleeuw, Marijke Berden, Gert Vandersmissen, Guido Ector, Schepenen 

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd  

Afwezig  

 
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

 

Verslag 

1 Goedkeuring verslag 

De ontwerpnotulen van het college van burgemeester en schepenen van 9 november 2020 worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 

Bestelaanvragen 

2 Bestelaanvragen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelaanvragen dienstjaar 2020 genummerd S/2020/735 en S/2020/740. 

Bestelbonnen 

3 Bestelbonnen 

Het schepencollege aanvaardt de bestelbonnen dienstjaar 2020, genummerd van S/2020/710 tot en met 
S/2020/714. 

Aanrekeningen 

4 Aanrekeningen 

Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK1 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/2928 tot en met S/2020/3123. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via journaal AK2 voor het dienstjaar 2020, genummerd 
van S/2020/61 tot en met S/2020/63. 
Het schepencollege aanvaardt de aanrekeningen, geboekt via divers journaal voor het dienstjaar 2020, genummerd 
S/2020/328 en S/2020/333. 
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Financiën 

5 Ter advisering aan de Vlaamse Belastingdienst met het oog op 
agendering op de gemeenteraad van januari 2021. Gemeentelijke 
opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest. 

Dit punt werd verdaagd. 

6 Opvolging budgetten: Uitvoeringscijfers 2020 - stand 9/11/2020 

Het schepencollege neemt akte van de uitvoeringscijfers met betrekking tot het budget 2020 (stand per 9/11/2020). 

7 Meerjarenplanaanpassing 2020-2025: tussentijdse stand van zaken 

Dit punt werd verdaagd. 

Grondgebiedszaken 

8 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 
vierkantshoeve, afbraak van de bijgebouwen en functiewijziging van 
woning horende bij een landbouwbedrijf naar zonevreemde 
eengezinswoning met aanhorigheden op een perceel met kadastrale 
gegevens afdeling 1, sectie B, nr 70E, ter plaatse Stevoortweg 157 aan 
Knaepen Kristel en Volders Steve - OMV_2020085763 

9 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 
woningen met carport op een perceel met kadastrale gegevens 
afdeling 2 sectie B nr 19E2, ter plaatse Korpse straat zn aan Deveux 
Dirk Theo - OMV_2020089171 

  

Omgeving 

10 Advies bij een omgevingsvergunning in beroep op de percelen met 
kadastrale gegevensafdeling 1 sectie C nr. 76C ter plaatse 
Pikkeleerstraat op naam van de gemeente Herk-de-Stad 

Het College van Burgemeester en Schepenen herbevestigt zijn oorspronkelijk gunstig advies voor de 
grondwaterwinning Park Olmenhof op naam van de gemeente Herk-de-Stad gelegen te Pikkeleerstraat 14 te 3540 
Herk-de-Stad. 

11 Verzaking aan de verkavelingsvergunning, gelegen aan de Grotestraat 
42, door Wim Moermans, Boogbosstraat 18, 3560 Lummen 
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12 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Wijziging van de perceelsconfiguratie van een 
onroerend goed: Splitsing van een perceel grond gelegen te Herk-de-
Stad, Bampsstraat 80, 2 afdeling, sectie A, nr. 546G 

Het schepencollege maakt volgende opmerkingen betreffende de voorgestelde splitsing van het perceel grond, ter 
plaatse Bampsstraat 80, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 2 afdeling, sectie A, nr. 546G, 
groot volgens meting respectievelijk 1048 m² voor lot 1, zoals vermeld op het opmetingsplan van landmeter-expert 
Denise Ballet dd. 18 augustus 2020: 

• Bij de afsplitsing wordt een stuk tuinzone afgesplitst, dat tot nu toe bereikbaar was via de voorliggende 
woning. Het nieuwe perceel dient te allen tijde bereikbaar te blijven van op de openbare weg. Als dit niet 
langer mogelijk is via andere percelen van dezelfde eigenaar, dient de toegang geregeld te worden via een 
erfdienstbaarheid. 

Deze opmerkingen dienen in de akte opgenomen te worden.  
  

13 Artikel 5.2.2. V.C.R.O. - Vestiging erfpachtrecht: Perceel grond gelegen 
te Herk-de-Stad, Steenweg 85, 85+ en 87, 4 afdeling, sectie B, nr. 20L 

Er worden geen opmerkingen gemaakt betreffende de vraag tot vestiging van een erfpacht op het perceel grond, ter 
plaatse Steenweg 85, 85+ en 87, 3540 Herk-de-Stad, gekadastreerd volgens het kadaster 4 afdeling, sectie B, nr. 
20L, groot volgens meting respectievelijk 19 m² voor lot 1 en 164 m² voor lot 2, zoals vermeld op het bijgevoegd 
plan van beëdigd landmeter-expert Marc Henneau dd. 11 juni 2020. 
  

14 Afleveren van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
kantoorgebouw met ondergrondse parking, het aanleggen van 
verharding en het plaatsen van een afsluiting op een perceel met 
kadastrale gegevens afd. 4 sectie B 42 V2 , ter plaatse Steenweg zn, 
aan Tom De Blauwe voor DBT Consulting BV - OMV_2020056404 

Dit punt werd verdaagd. 

  

TD-P 

15 Ter agendering op de gemeenteraad van 14 december 2020: Aankoop 
perceel bos en perceel weiland in Schulen ten algemeen nut. 

Mobiliteit 

16 Goedkeuring van het tijdelijke politiereglement voor de regeling van 
het verkeer en de handhaving van de orde en de veiligheid tijdens het 
verwijderen van brandstoftonnen en plaatsen van een regenwaterput in 
de Kulkenhofstraat op vraag van de heer Hilaire Ceux op dinsdag 8 
december 2020. 

TD - openbare werken 
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17 Kennisname presentatie 'Streefbeeld overwegen Infrabel - Herk-de-
Stad' 

Het schepencollege neemt kennis van de informatie in bijgevoegde documenten en neemt volgens standpunt in: 
Het college kan niet akkoord gaan met het afsluiten van de Nachtegaalstraat.  
De uitbreiding 71A wenst het bestuur evenmin afgesloten te zien worden. Indien er een vermindering van een kritiek 
punt moet doorgevoerd worden dan vraagt het bestuur hier te voorzien in een brug. 
Geen van beide punten wenst het bestuur zien afgesloten te worden omdat dit op het vlak van mobiliteit te 
belangrijk is voor Herk-de-Stad. 
Voor de overgang in Schulen gaat de voorkeur naar een uitbreiding aan de rechterzijde met het oog op het voorzien 
van een volwaardige tunnel (voor alle verkeer, voetgangers en fietsers inbegrepen). 

TD - patrimonium 

18 Principebeslissing inzake de opstart van de procedure tot verkoop van 
een deel van het perceel 1 ste Afd. Sie A nr. 252L8, gelegen tussen de 
nieuwe buitenschoolse kinderopvang en de woning Lazerijstraat 30, 
aan te bieden voor bebouwing 

Het schepencollege wenst over te gaan tot het opstarten van de procedure van openbare verkoop van de gronden 
gelegen op het perceel 1 ste Afd. Sie A nr. 252L8, gelegen tussen de nieuwe buitenschoolse kinderopvang en de 
woning Lazerijstraat 30. Wat betreft de ontwikkeling wenst het bestuur hier geen appartementen toe te staan. 
 
 
 

Vrije Tijd 

19 Goedkeuring teksten en lay-out boek Geschiedkundige Kring Groot 
Herk 'Over straat- en plaatsnamen in Herk en Schakkebroek' met steun 
van het gemeentebestuur 

De teksten en lay-out van het boek 'Over straat- en plaatsnamen in Herk en in Schakkebroek' worden goedgekeurd 
mits een aanpassing. 

Staf 

Communicatie 

20 Goedkeuring samenwerking firma Gentle aanmaak nieuwe 
stratenplannen 

Het schepencollege stemt in met het aanbod van de firma Gentle voor de gratis aanmaak van een stratenplan aan 
de bepaalde voorwaarden. Het stratenplan wordt bedeeld door de plaatselijke verenigingen.  

Secretariaat 

21 Verslag kerkraad 

Het schepencollege neemt kennis van de inhoud van het verslag van de vergadering van Sint-Martinus Herk-de-
Stad van 1 oktober 2020 en 29 oktober 2020. 
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Wonen in West-Limburg 

22 Bezwaar tegen heffing ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 
woning 

Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad acht het bezwaarschrift voor de heffingen van 
periode 19/07/2017 - 18/07/2018 onontvankelijk en ongegrond. 
Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad acht het bezwaarschrift voor de heffing verstuurd 
van de periode 19/07/2018 - 18/07/2019 ongegrond. 
Het College van Burgemeester en Schepenen van Herk-de-Stad gaat akkoord om de heffing op te maken voor 
periode 19/07/2019 - 18/07/2020. 
  

23 Visitatieraad SHM KBM 

Het college neemt kennis van de voorbereiding van WWL voor de visitatieraad van SHM KBM. 

Personeel 

24 Ter agendering op de gemeenteraad van december 2020 
Goedkeuring verhoging bijdrage aanvullend pensioenstelsel voor 
contractuele personeelsleden van 2,75% naar 3% en gelijkstelling 
tijdelijke werkloosheid coronacrisis voor opbouw aanvullend pensioen. 

Meldingen 

25 Kennisgeving beslissingen van de burgemeester. 

Akte te nemen van de inhoud van: 
  
- Beslissing van de Burgemeester houdende het bevel tot uitvoering van werkzaamheden; 
 

26 Kennisgeving beslissingen van de algemeen directeur. 

27 Kennisname van verslagen, briefwisseling, e.a. 

28 Vergaderingen, feestelijkheden en andere plechtigheden. 

 
 
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: 
In opdracht: 
 
Nathalie Creten 
W.g. Algemeen Directeur 
 

Bert Moyaers 
W.g. Burgemeester 

 


